
    
 

opendeur & recreatieve 

wedstrijd 

zondag 5 juni 2016  

 
Beste ouders en leden, 
 
Dit jaar organiseren we weer onze opendeurdag en dit in combinatie met onze tweede 
recreatieve clubwedstrijd. Deze zal doorgaan op zondag 5 juni in de sporthal van 
Achterbroek (Brasschaatsesteenweg 43 - 2920 Kalmthout).  
De gymnasten gaan die dag op een originele manier laten zien wat ze het afgelopen jaar 
allemaal geleerd hebben. Voor, tijdens of na de optredens en wedstrijden is er de 
mogelijkheid om een drankje te nuttigen en een snack te eten.  
 
IEDEREEN vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het zesde leerjaar mag, na inschrijving, deelnemen 
aan deze wedstrijd. Alle deelnemers krijgen een aandenken en de winnaars gaan naar huis 
met goud, zilver of brons. 
 
Elke leeftijdscategorie krijgt zijn specifieke oefeningen waar zij tijdens de les voor kunnen 
oefenen. De oefeningen zijn haalbaar voor iedereen en worden met de lesgever/ster 
besproken. 
 
Voor de clubwedstrijd is het belangrijk dat jullie onderstaande strook invullen en afgeven 
aan jullie lesgeefster of lesgever. 

 
Crescendo Turnsport Kalmthout vzw                       www.crescendoturnsport.be 
Ertbrandstraat 62                                                            email : info@crescendoturnsport.be 
B-2950 Kapellen 

             

 
Inschrijving wedstrijd:  

Naam: ………………………………………………………………..  Leerjaar: …………...........................schrijft  
zich in voor de recreatieve wedstrijd op 5 juni 2016. 

0 wedstrijd  1ste en 2de   leerjaar  
0 wedstrijd  3de en  4de  leerjaar 
0 wedstrijd  5de en  6de  leerjaar 

 gelieve aan te duiden voor welke leeftijdscategorie ze zich inschrijven aub . 

 Gelieve dit strookje voor 15 mei terug te bezorgen aan je lesgever!  

 Je mag ook inschrijven via mail naar cynthiadejong@skynet.be 

12.30u-12.45u  Kleuters 3,5 j. en 5+ 14.50u-15.00u  Achterbroek 

12.45u-12.55u  jongens en trampoline 15.00u-15.10u  meisjes 1° en 2° leerjaar 

12.55u-13.05u  dans Melissa 15.10u-15.20u  prijsuitreiking 3° en 4° lj 

13.05u-13.15u  12 plussers 15.20u-15.50u  wedstrijd 1° en 2° leerjaar 

13.15u-13.30u  kleuters 4 j. 15.50u-16.00u  meisjes 5° en 6° leerjaar 

13.30u-13.40u  Nieuwmoer 16.00u-16.10u  prijsuitreiking 1° en 2° lj 

13.40u-13.50u  meisjes 3° en 4° leerjaar 16.10u-16.40u  wedstrijd 5° en 6° leerjaar 

13.50u-14.20u  wedstrijdgroep 16.40u-16.50u  dans 

14.20u-14.50u  wedstrijd 3° en 4° leerjaar 16.50u-17.00u  prijsuitreiking 5° en 6° lj 
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